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T ü r k i s c h e T u r f a n T e x t e I X , Prof. Dr. Annemarie von GABAÎN u . 
Prof. Dr. Werner WÎNTER, Abhandlung der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Klasse fiir Sprachen, Literatür u. Kunst. Jahrgang 
1956, Nr. 2, Akademie Verlag, Berlin 1958, 44 s. fiatı, 12.50 D M . 

Eser, malzeme itibariyle Prusya'nın1905/o7 yıllarındaki 3. Turfan kazı
larında, eski Uygur devlet merkezi Hoço'da bulunmuş olan bir kaç metinden 
müteşekkildir. Bu yayımın en önemli kısmını iki dildeki -toharca (B) ve 
altında uygurca tercümesi- "Eski türkçe tercümesiyle b a b a M a n i ' y e 
ilâhi" bulunan metin teşkil etmektedir. Toharcası manzumdur. Uygurca 
tercümesi de toharcaya uymak üzere, kelimesi kelimesine taklidedilmiş 
bir manzume şeklindedir. Bu metin güzel işlenmiş ve Süryanî harfleriyle 
(yani, Mani yazısiyle) elle yazılmıştır. Kitabın son sahifelerine bu metnin 
bir parçasının (11-20 sah.) fotokopisi de eklenmiştir. Toharca (B) ve türkçe 
karşılığı bulunan ilk parça, 1-45-nci satırlar arasındaki kısımdır. Şayanı 
dikkattir ki, bu iki dilli metnin türkçe ve toharca kelimelerini ayırt edebilmek 
için, müellif Süryanî yazısının türkçe transliterationunu da vermiştir. Bu 
transliterationdan yazının imlâ hususiyetleri de mes. a ve a yerine a vb. görül
mektedir. 46. satırdan 117. satıra kadar olan kısım yalnız türkçedir. Muh
teva bakımından da, çok bozuk olan beş-altı çeşit birbirinden farklı 
metinlerdir. İhtiyaç olmadığından öteki metinde bulunan transliteration 
mevcut değildir. 

İki dildeki metin TT V I I I , A-H metninin Brahman yazısı ile yazılmış 
Sanskrit - Türk metinlerine benzemektedir. Toharca birkaç kelime üzerine 
türkçe karşılık getirilmiştir. "Mani 'ye büyük ilâhi"nin muhafaza edilmiş 
parçaları vaktiyle TT I I I (1930, SBAW)-de yayımlanmıştı. Burada 25. sa-
hifeyle başlanmaktadır. Sahifeleri tam korunmamış olan bu metnin ser
levhasının (25. sah 98) kırmızı yaziyle yazılmış a y a k a n t r b ö g ü kelimesi 
olup olmadığı bilinmemektedir. 

İki dilde yazılmış metin olması münasebetiyle, kitabın başlığından 
da anlaşıldığı gibi, eser iki kişi tarafından işlenmiştir. 

Toharcası Prof. W. WiTER tarafından büyük bir sezişle çözülmüş 
ve kendisi, 38. S.-de bu metnin en ehemmiyeti haiz ve bugüne kadar 
bilinmiyen tarafı olan toharca (B) nin uygurca ile beraber işlenmiş ol-
rriası cihetine, bilhassa dikkati çekmiştir. Metnin tarihî bakımdan dikkate 
değer tarafı da vardır: Çok az okunaklı olan bir yerinde K ü s â n , K u ş a n 
sözünün zikredilmiş olması, bu sözün Hoço-Turfan'ın batısında bulunan 
K u ç a şehrinin eski adı olup olmadığı sualini ortaya koymaktadır. 

1 Bu metnin toharcası ıg27'de (toharca A'dan farklı olduğundan) Prof. Dr. Siegl ing 
tarafından toharca B olarak isimlendirilmiştir. 
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Buna göre burada konuşulan dil, yazı dili olan A toharcasına nazaran, B 
toharcası olmuştur. 

Türkçe kısmı, eski türkçe üzerindeki çalışmaları ile tanınan Prof. 
A. von GABAIN tarafından ele alınmıştır. Metinler çok bozuk durumdadır. 
Birçok yerlerde ancak bir veya birkaç kelime bulunmaktadır. Böylece, gerek 
bu değerli ilâhiyi, gerekse diğer parçaları kısmen de olsa cümleler haline geti
rerek, tatmin edici şekilde muhtevasını anlamak imkânı olmamıştır. Bazı tah
mine dayanan kelimeler A. von GABAIN tarafından vukufla doldurulmuştur. 
Bu fragmentlerin dış görünüşü Buddhist metinlerine benzediği halde (meselâ 
Buddhist terimlerinin kullanılışı),Süryanîharfleriyle yazıldığından,müellifler 
eserin Mani dini zümresine ait metinler olduğunu tahmin ediyorlar. Metinde 
geçen bazı kelimelere göre, meselâ 25-26. satır: " B u d d h a l a r da M a n i y e 
s e c d e e t m e l i d i r l e r " tarzındaki bir cümleden, -Buddhistler arasmdaMani 
dinine teşvik- mâhiyetini anlıyorlar. Böylece, tarihî bakımdan önemli olan 
bir husus, Toharların kısmen Mani dinine de hizmet etmiş oldukları ve hattâ 
Uygurlara hocalık etmiş bulundukları hususu da anlaşılmaktadır. Metinler 
muayyen bir stil vahdeti içinde, her iki d i lde 2 Süryanî harfleriyle yazılmıştır. 
Yalnız sahife başındaki sahife sayısını gösteren (yani rakam ifade eden) 
bazı kelimeler Uygur harfleriyle" yazılmıştır. 

Metinler dil bakımından TT IU'deki gibi hususiyetler taşımaktadır. 
Y-dialektine girer. Fakat, Brahman yazısında mevcut olan bazı konson 
değişiklikleri vardır. Meselâ b- p-\ -w->-f-; -ğ- -g->-q-[-k-\ tğ->-tq-; -Y), 
-r\->nq, nk; -ç, -ç->Z', -t, -t->d; -ş->-z-;>-lt- > id- v. b. Bunlara diğer 
Mani ve Run yazılarında rastlanmamaktadır. Eski -pan şekli bir kere kâtipân 
Z 74'de geçiyor, anin inst. Z 27, 14, 21 veya bunun yerine a n î ü z â Z 15. -tacı 
31,42; bayağut 39 'müreffeh'; gamugun 66 'hepsi ' ; öçâşçi 89 'nefret eden'; 
i d d u q 18 'mukaddes'. 40-42. sahifelerde türkçe metinlerin indeksi veril
miştir. Bununla Uygur kelime hazinesine yeni kelimeler katıldığı gibi, daha 
evvelden bilinenlerin de kullanılış tarzları çeşitlenmiş ve kuvvetlenmiştir. 
Yeni bulunmuş teşkil ve kelimeler olarak: a ğ u 'merdane'; k ö p l ü g (85) 
'schweılend'; t ö z k â r - (7-8) 'derinleri anla-'vakıf ol-'; t o ğ ı l (tuğıl) 'sevimli 
(?); töz töpü '(düz tepe) cbaşı açık' türkçe kelimeleri zikredelim. 

Metnin tarihine gelince: Metin çok bozuk olduğundan yalnız bazı tah
minler yürütmek mümkündür. Metnin üzerinde tarih yoktur. Müellif bunun 
için bazı hâdiseleri celbetmektedir. Bununla birlikte metnin kâğıdı meselesini 
incelemekte ve metinde geçen bazı kelime, isim ve tâbirleri diğer metin
lerle ve tarihî hâdiselerle karşılaştırarak 10. yüzyılda yazılmış olduğunu 
ileri sürmektedir. Fakat bu metin gerek türkçesi gerekse toharcası itiba
riyle daha da evvel telif edilmiş olabilir. Yalnız buradaki hâdise şunu gös
teriyor ki, bu metnin yazıldığı zamanda da manihaist Türkler, metnin ori-

2 Şimdiye kadar toharca olarak bilinen metinlerin hepsi de buddhizme dair ve 
Brahman yazı işaretleriyle yazılmışdır. Bu toharca metin Mani yazısiyle (yani Süryani 
yazı ile) yazılmıştır. Bu önemli hâdise toharcanın bazı ses hususiyetlerini daha fazla 
açıklamağa yaramıştır. 
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j inal toharcasının da beraber bulunmasına ehemmiyet vermişlerdir. 55. 
satırdaki devlete ve kabileye dua edilmesi gibi kelimeler de, eserin yazıl
dığı devirde bunların henüz eski devlet teşkilâtını kaybetmemiş olduk
larını telkin eder mâhiyettedir. 

Bu neşriyatın kültürümüz bakımından bilhassa sevinç veren tarafı, 
TT serilerinin devam ettirilmekte olmasıdır. İkinci dünya savaşından 
önce 1929'da (W. Bang ve talebeleri A. v. GABAIN, R. Rahmeti tarafından) 
başlanmış olan bu TT metinlerinin Vl 'ya kadar olanı W. B a n g ile beraber 
A. von GABAIN, VII-si R a h m e t i - E b e r h a r d (1937); ve harpten bu yana 
1.8 yıl durakladıktan sonra 1955'te TT V I I I , (Brahman yazıları ile yazılmış 
metinler) A. von GABAIN tarafından işlenip yayımlanmıştı. TT IX ile bize 
yine aynı müellifin salahiyetli elinden, islâmiyetten önceki devrimizin 
kültürünü ve dilini imkân dâhilinde aydınlatmağa hizmet eden önemli bir 
çalışma, büyük bir başarı ile sunulmuş bulunmaktadır. Bu fragmentler 
üzerindeki çalışmaların son derece ehemmiyeti ve aynı zamanda güçlüğü 
gözönüne getirilecek olursa, ne kadar şükran borcumuz olduğu anlaşılır. 

Dr. S. ÇAĞATAY 

Türk Lehçeleri Profesörü 
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T ü r k i s c h e T u r f a n - T e x t e X, das Avadâna des Dâmons Âtavaka 
Prof. Dr. Annemarie von GABAIN, bearbeitet von Tadeusz KOWALSKI 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin, Klasse 
für Spraçhen, Literatür und Kunst, Jahrgang 1958, Nr. 1. 1959, 
60 S. 40, D M . 13. 

Berlin Akademisi tarafından yayımları devam edegelmekte olan 
T ü r k i s c h e T u r f a n - T e x t e (Türk Turfan Metinleri) serisinin onuncusu 
da uygurca A v a d â n a (Buddha'nın daha evvelki hayatına dair efsaneler) 
metnini içine alarak baskıdan çıkmış bulunmaktadır. Bu nüsha müte
veffa lehli türkiyatçı T. KOWALSKI (5. V. 1948 de ölmüştü) tarafından 
hazırlanarak A. v. GABAIN tarafından son işlemi yapılıp (5. sahifeden 
9 a kadar: Giriş, Münderecat, Metnin tasviri, Çevriyazı ve Fonetik husu
siyetler) yayımlanmıştır. A.v. GABAİN'in "Giriş"teki açıklamalarına göre, 
bu Uygur metinleri Kowalski 'ye ulaşıncaya kadar bir kaç âlimin elin
den geçmiştir. Prof. KOWALSKI Berlin Akademisine müracaatle uy-
gurcaya dair metinler istedikten sonra, A. v. GABAIN 1940 başlarında, 
bazı birbirinin devamı gibi görünen metinleri bulup, bunların fotokopile
rini yaptırmış ve vaktiyle müteveffa A. v. Le COQ tarafından yapılmış 
transkripsiyonu ile bazı satırların altlarına (yine her ikisi de ölmüş olan) 
F.W.K. M Ü L L E R ve W. BANG'ıN denedikleri tercümeleri de ekleyerek 
yollamıştır. Bundan başka A. v. GABAIN bir çok yabancı kelimelerin 
Sanskrit şekillerini de açıklayarak göndermiştir, fakat bunların bazıları 
ancak 1958 de Dr. F. R. HAMM'ıN yardımiyle çözülebilmiştir. Buddha'mn 
toharcadan alınmış lâkapları ise, vaktiyle müteveffa Prof. SIEGLING'in 
verdiği malûmata dayanır. Bu çalışmalar uzun müddet yayımı düşünülme
den bir tarafta kalmıştır. Her halde, KOWALSKI bu ağır uygurca metnin 
son ve tam şekliyle çözülebilmesi için başka dillerde (meselâ Çin, Sanskrit, 
Tohar veya Sogut) muvazi metnin bulunmasını bekliyordu. Bilindiği üzere 
bu gibi eksik metinler (Fragmentler) yalnız kendi başlarına anlaşılamıyor-
lar. 1958 de KOWALSKI ailesi bu çalışmayı A. v. GABAIN'C teslimetmiştir; 

aynı yılda Dr. F. R. HAMM bu metnin konusuna (İblis Atavaka'ya) dair 
bazı bilgilerin bir Japon ve bir Hind lügatinde bulunduğuna işaret 
etmiştir. Böylece bu güçlüğün çözülmesi az dâ olsa kolaylaşmıştır. 

Eser muhteva bakımından İblis Atavaka (veya Alavaka) ya dair bir 
Avadanadır1, metnin son kısmı da parça halinde belki bu hikâyenin de
vamıdır. Avadanaların muhtevası da buddhizmin fazileti ve bütün insan 
ve canlılar için duyulan derin merhamet ve iyilikler uğrunda yapılan 
fedakârlıkların tasvirinden ibarettir. Bu esas konu üzerine türlü şekillerde 

1 Bu kelime eserde türkçeleştirilmiş olarak avdan şeklinde geçer. 
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hikâyeler tertip edilmekte ve aynı hikâye bazan da başka isimlerle değişti
rilerek tekrarlanmaktadır. Bununla Bodhisattva'nın insan ve canlılara karşı 
sonsuz sevgi ve fedakârlığı türlü misallerle övülerek müminler, Buddhizme 
samimî bağlılığa teşvik edilmektedir. Bu gibi efsaneler (yani Avadâna'lar) dinî 
merasim ve çeşitli toplantılarda okunmuş anlatılmış ve bu çok tesirli, 
aşırı derecede insan üstü meziyetlerle halka nüfuz etme gayesi güdülmüştür. 
Bundan evvel de Berlin Akademisi, Turfan kazılarında bulunmuş olan bir 
kaç Avadâna'yı yayımlamıştı. Vaktiyle F. W. K. M Ü L L E R tarafından işlenip 
bir kısmı Uigurica I I I de, (1922) bir diğer kısmi U i g u r i c a IV te (1931) 
ölümünden sonra da A. v. GABAÎN tarafından yayımlanmıştır.2 

Bu uygurca metinde de bahis konusu edilen A t a v a k a veya A l a v a k a 
efsanesinin aslına gelince: yukarıda da zikredilen Dr. F. R. HAMM'm bul
duğu malûmata göre, Atavaka'ya. Çin Tripitakasmda ve Hind kaynaklarında 
raslanır. O, bazan ormanda yaşayan bir mahlûk olarak gösterilir, bazan bir 
hekime (bilgeye) buddhizm hakkında sual soran birisi olarak ortaya çıkar. 
Hekim ona buddhizmin ilkelerini anlatır, o da tövbe ederek doğru yola döner. 
Beşinci yüzyılın tefsirlerine göre bu hikâye şöyledir: Şeytanların başı, 
yamyam olan A l a v a k a ' y a , banyan ağacının gölgesine gelen herkesi 
yemeye müsaade eder. Bu talihsizlik hükümdar A l a v i ' n i n d e ba
şına gelir ve o, bu şeytana yem olarak muntazaman insan göndermeğe 
söz vererek kendisini kurtarır; gerçekten, o bu sözünü tutar ve mah-
busları yem olarak yollamağa başlar. Hapishaneler boşaldıktan 
sonra da çocukları toplatmağa başlar. Oniki yıl sonra bütün çocuklar 
toplanmış, yalnız hükümdarın kendi oğlu kalmıştır. Bu merhalede 
Buddha bu işe karışır. Alavaka'nm oturduğu yere gider, cani kendisi 
evinde olmadığı için kapıcısı (Gardabha) Buddha'ya bu yerin teh
likeli bir yer olduğunu hatırlatır. Buddha buna ehemmiyet vermeden girip 
caninin yerine (tahtına) oturur, kapıcı sahibine haber vermeğe gider. Bu 
sırada Buddha kadınlara hitap ederek va'ız eder. Hiddetle evine dönen 
Alavaka, Buddha'ya ne silâhla n e d e vücut kuvvetiyle dokunmağa cesaret 
edebilir. Onu oturduğu yerden de uzaklaştıramaz. Ancak gitmesini rica 
edince Buddha yerinden kalkar. Fakat öteki onu tekrar çağırınca içeri girer 
ve yeniden çıkar, bu girip çıkma üç defa tekrarlandıktan sonra 4. defasında 
Buddha iblisin evine girmez. Bunun üzerine iblis ona sualler sormağa 
koyulur, Buddha bunları cevaplandırır ve kâfi derecede aydınlandıktan 
sonra insan eti yemek gibi kötü huyunu terkeder, Buddha'ya teslim olur. Bu 
sırada hizmetçiler hükümdarın oğlunu yem olarak getirirler, öteki mahcup 
bir durumda çocuğu Buddha'ya geri verir. Hâdiseden memnun olan hüküm
dar ve baba tövbekar iblise (Sotopama'ya) 3 şehrin yakınında bir yer yaptırır 

2 Uigurica IV'ün bir kısmı Türk Dil Kurumu tarafından 1945 te Çaştani Bey 
Hikâyesi başlığiyle S. HİMRAN'ın tercümesi olarak bastırılmıştı. İyi olmamakla be
raber melin ihtiyacını karşılayabilir. 

3 Buddhizmi kabul ettikten sonraki buddhist edebiyatına geçen adı. 
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ve onun yaşama ihtiyacını temin etmeğe başlar. Tövbekar evinin yanından 
geçen zahitlere Buddhizme dair sualler sorar. Sorulan suallere ikna edici 
şekilde cevap veremezlerse, çok küçülüp onların kalplerine girip yerleşir ve 
aklî muvazenelerini bozar, bunaltır. Onun bu vasfından dolayı küçük çocuk
lar için tehlikeli olduğu anlaşıldığından, çocuk hastalıklarının perisi olduğu 
düşünülmektedir. 

Elimizdeki TT X metni, hikâye olarak yukarıdaki şeklin aynısı değildir. 
Bizim metinde o bütün hastalıkları getirir, amma bilhassa hamile kadınlar 
için tehlikelidir. Hükümdarın adı da bizim metnimizde Bimbâsara'dır. Hü
kümdar B. kardeşi tabip fivaka'yı, bu afetten kurtulmak için Buddha'dan 
yardım rica etmeğe gönderir. Buddha'mn havada uçarak birçok ilâhların teş-
yii ile çağırılan yere gelmesinin, bir tiyatro sahnesinin dinleyicilere tesir edişi 
gibi tasviri şayanı dikkattir. Bu husus belki de bu efsanelerin okunma ve 
söylenmesinin Orta Asya'da temsil şekline sokularak geliştirilmiş olduğunu 
gösterir. Bilhassa iblisle mücadele ve silâhların sesi ilgi çekicidir. İblis türlü 
silâhları Buddha'yı hedef alarak kullanırken, silâhlar elinden kırılıp düşer. 
Eninde sonunda iblis, Buddha'mn mânevi kuvvetine mağlup olur. Tabiî ara
da Buddhizm edebiyatına has hamdü sena büyük yer işgal eder. 

372. satırdan itibaren başka bir hikâye başlar. Aynı metnin devamı olup 
olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. İhtimal ki o aynı hükümdarın oğlu
na ait bir hikâyedir. Hükümdar güzel bir kadına tutulur. Bu güzellik tasvir 
edilir. Buddha'mn müdahalesi ile daha evvelki doğum devrinde yaptığı iyi
liklerin karşılığında, o bu korkunç kara sevdadan kurtulmaktadır. Sonunda 
güzelliğin fani olduğu, ölümün onu hiçe indirdiği, şairane sözler ve türlü 
güzel misallerle anlatılmıştır. 

Metin oldukça iyi muhafaza edilmiş, fakat tam değildir, 566. satırda 
kesilip kalmaktadır. Bazı satırlarda ancak bir kaç harf (meselâ :566, 531-32, 
506.377, 378 gibi) bazılarında ise yarı yarıya (meselâ: 206-211, 238-243, 280-
292, 368-408 sat.) vardır. Metnin almanca tercümesi ve kelime izahları sahi-
felerin karşı tarafında metne muvazi olarak verilmiştir. Metnin sonuna 
uygurca ve bir çok yabancı kelimelerin listesi (40-59 s.) ayrı sözlükler halinde 
alfabetik sırayı takip ederek, yine pek çok izahlarla (mevcut bütün kelimeler, 
yalnız bu metinde yeni olanlar değil) eklenmiştir. Bunlar arasında şimdiye 
kadar bilinmiyen yeni kelime ve yeni teşkiller de vardır. Ayrıca bugüne 
kadar yanlış olarak bilinen bazı kelimeler daha sarih olarak anlaşılabilmiştir. 
13. notta: Uigurica III-17,12 deki yıvıga 'ince' değil de 'kaba'; 51. notta 
TTV-A 41 deki alkıp mâna nüansı ile ' tamamlanmak' şeklinde düzeltilmiş-
dir. Yeni kelimelerden: 81 sat. da yaval tur- 'yumuşa-' (düşmanın yumuşa
ması), 124 te sunçug (mânası anlaşılamamıştır); köşit- 'kapla-' gibi kelimeler 
zikredilebilir. A. v. GABAİN, KOWALSKİ tarafından bilinmeyen (veya o ha
yatta iken henüz bulunmayan ve çözülmeyen) bazı kelimeleri eklemiş ve 
düzeltmiştir. Düzeltmeler ayrıca iki parantezle gösterilmiştir4. 

4 Bunlar 28 yerde görülmektedir. 
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Umumiyetle A. v. GABAIN naşir olarak Kowalski'nin çalışmalarına 
sadık kaldığını büyük bir saygı ile belirtmiş ve daha çok teknik bakımdan 
her hususta doğru ve düzgün yayımlanmasına önem vermiştir. KOWALSKI 
bu metinleri işlediği sırada A. v. GABAİN'in Eski Türkçenin Grameri de ya
yımlanmamış olduğundan, o çözme işinde bir hayli gayret sarf etmek mecbu
riyetinde kalmıştır. Bu eser değerli üstadın son çalışmasıdır ve üstelik bizlere 
Karayımca'yı mükemmel öğreten büyük âlimin uygurca sahasında da 
muvaffakiyetli bir denemesidir. 

Prof. Dr. SAADET ÇAĞATAY 
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B a n g u o ğ l u , Tahsin, Türk Grameri, I. Bölüm Ses Bilgisi, Türk Dil 

Kurumu yayınlarından, sayı: 177, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

1959> 306 sah. 

Türkiye Türkçesinin tasvirci bir ses bilgisi olan bu eser, başlıca aşağı
daki bölümleri içine almaktadır: önsöz, Giriş, /. Bölüm Ses Bilgisi: /. kısım 
Türkçenin Sesleri: I. Alfabe ve yazılış, I I . Seslerin oluşması, I I I . Vokaller, 
IV. Konsonlar, V. Seslerin Nitelikleri; 2. kısım Seslerin Birleşmesi: I. Hece: 
hecenin yapısı, Türkçenin heceleri, hecelerin birleşmesi, göçüşme, I I . Keli
me içinde sesler: kelimenin vokalleri, önseste konsonlar, içseste konsonlar, 
sonseste konsonlar, I I I . Ses düşmesi ve ses türemesi, çatışmanın giderilmesi; 
3. kısım Seslerin Benzeşmesi: I. Vokallerin benzeşmesi, I I . Vokaller ile 
konsonların benzeşmesi, I I I . Konsonlarm benzeşmesi; 4. kısım Sözün Ezgisi: 

1. Vurgu I I . Tonlanma, I I I . Noktalama. Eserin son kısmında 1. Tarifler, 
2. îndex des definitions, 3. Örnek kelimeler, 4. Başlıca kaynaklar, 
5. İçindekiler, başlıklarını taşıyan bir de Cetveller bölümü vardır. 

Eserin Giriş kısmında (§§ 1 - 16), öğretim ve dil bilgisi bakımından ge
rekli olan bâzı bilgiler verilmiştir. Bu maksatla, türlü işaretler sisteminden 
bir ses sistemi olan dile geçiş,dil nedir? ayrı diller ve ana dili; ses, hece, keli
me, kelime hazinesi, cümle ve yazı kavramları üzerinde kısa açıklama ve 
tarifler yapılmıştır. Dil aileleri, bir dilin lehçe ve ağızları örnekler verilerek 
aydınlatılmış; konuşma dili, yazı lehçesi ve yazı dili arasındaki farklara işaret 
edilmiştir. Ayrıca dünya dillerinin yapıları bakımından ayrıldığı gruplar 
gösterilmiştir. 

Bu kısımda, eski bir Ana H u n Dili'nden geldiği tahmin edilen Türkçe
nin tarihî çağlardaki lehçelerine, bünyesinde Orta Türkçe devrinden (13. yüz 
yıl) bu yana meydana gelen dallanmaya, Türkiye Türkçesinin oluşmasına 
ve devirlerine de temas edilmiştir. Batı Türkçesini meydana getiren lehçe
ler üzerine klsa bilgiler verilmiştir. Eski ve yeni dil bilgilerinin ve dil ka
nunlarının niteliği, dil bilgisinin amacı, çeşitleri ve bölümleri de bahis 
konusu edilmiştir. 

Ses Bilgisi (sah. 25-202 ) bölümünde önce konuşma organlarının yapısı 
ve işleyişi üzerinde durulmuş (§§17-30); verilen bilginin daha iyi canlan-
dırılabilmesi için, gırtlağın kesidini, gırtlaktaki kıkırdakları, ses dudaklarının 
değişik durumlarını ve konuşma cihazını gösteren resimler eklenmiştir. Ancak, 
bu resimler içinde gırtlağın kesidine ve gırtlaktaki kıkırdaklara ait olanlar, 
belki de bâzı imkânsızlıklar dolayısiyle olacak, gırtlağın iç yapısını iyice 
gösterememektedir. Yabancı dillerde yazılan bâzı umumî ses bilgisi kitap
larında gördüğümüz şekilde canlı ve renkli resimlerin bu eserde de yer 
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alabilmesi ve konuşma cihazı içindeki türlü organların oklar ile gösteri
lerek yanlarına isimlerinin yazılmış olması, okuyucularmca uygulama 
yapmak imkânı olmayan ve öğretim amacı da taşıyan bir eser için daha 
yerinde olurdu düşüncesindeyiz. Öte taraftan, gerek umumî ses bilgisi, 
gerek Türkçe'nin ses bilgisi konularını işleyen başka Türkçe eserlerin bu
lunmayışı da, eldeki eserde bu ihtiyacı fazlasiyle hissettirmektedir. 

Vokaller bahsinde (§§30-38), ünlülerin türlü bakımlardan gösterdikleri 
nitelikler, ünlüler arasındaki benzeşme ve değişmede büyük etkisi olan 
boğumlanma yakınlıkları ile ayrılıkları; yazı dilimizdeki Türkçe kelimeler
de görülen ünlü uzunluklarının meydana gelişi, bilhassa Arapça, Farsça 
v. b. yabancı dillerden geçmiş kelimelerdeki uzunluklar ile, bunlardaki kı
salma, ekleme sırasında yeniden kendim gösteren uzama v.b. olaylar pek 
iyi işlenmiştir. Yalnız, § 38'de verilen harpte, gârbe, seyahatten, lugâtçi v.b. 
kelimelerdeki Arapçadan geçme ince a sesi üzerindeki izaha bir noktayı 
eklemek isteriz. Sayın yazarın kaydettiği gibi, bu ince d sesini biz, gerçek
ten ünlü uyumu üzerindeki etkisi ile tanırız. Fakat bu sesin başka bir etkisi 
de, hecesi içinde bulunan ve kendisinden sonra gelen ünsüzü boğumlanma 
noktası bakımından az ya da çok nisbette öne çekerek, bir cins ünlü-
ünsüz benzeşmesi de doğurmuş olmasıdır. Meselâ: harpte kelimesindeki -r-
artık harpta telâffuzunda görüldüğü üzere, tam bir dişeti (alveolare) ünsüzü 
değildir. Bu ses, -a-nın etkisi ile bir diş (dentale) ya da diş-dişeti arası (dento-
alveolare) ünsüzü hâline gelmiştir, saat kelimesindeki -t'nin boğumlanma 
noktası da, aynı sebeple daha öne itilmiştir. Bu kelimeleri, bahis konusu et
kiyi gösterebilmek üzere hâr'pt'e, saat' v.b. şekillerde verebiliriz. 

Konsonlar bölümünde (§§39-58), Türkçedeki ünsüzler, gösterdikleri 
değişik niteliklere göre başlıca dört grupta incelenmiştir. Açıklamalar 
bol örnekler ile tanıklanmıştır. Bu arada, Türkçenin oluşması ve gelişmesi 
üzerine gerekli bilgiyi de verebilmek için, bâzı ünsüzlerin tarihî devirler
deki ve Anadolu ağızlarındaki varyantlarına ve değişmelerine de temas 
edilmiştir. Meselâ Eski Türkçedeki dişler-arası sızıcısı d (bod, kodmak 
v.b.), çift dudak sızıcısı w (suw 'su', köıvrüg 'köprü'), Eski ve Orta Türkçe ile 
Anadolu ağızlarında ortak olan n, n sesleri ile, lehçelerdeki ve Anadolu 
ağızlarındaki -k-, -k/ -k- - k > -h-,-h/-h'-, -h' değişmeleri gibi. Fakat bu tarz
daki girişler, eserin tasvirci gramer ölçü ve niteliğini asla aşacak bir durum 
yaratmamıştır. Arapçadan geçme 'hemze' ve 'aym' ünsüzlerinin dilimizde 
gösterdiği çeşitli haller de, bol örnekler ile anlatılmıştır. Ünlülerin ve ün
süzlerin boğumlanma nokta ve bölgelerine dayanan sınıflanmaları birer 
cetvel ile gösterildiği gibi, bu seslerin ağız ve boğaz bölgesindeki boğumlan
ma durumlarını gösteren birer şemada eklenmiş; böylece, nazarî bilgiler 
daha müşahhas şekle sokulabilmiştir. 

Eserin I. kısmında malzeme hâlinde incelenen sesler, 2. kısımda, 
Seslerin Birleşmesi kısmında, canlı halleri ile, yâni dilin yapısı içinde ele alın
mıştır. Hecenin yapısı, buna dâir şekil ve şemalar, Türkçedeki hece çeşitleri, 
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hecelerin birleşmesi, ünlülerin kelime içinde uğradığı değişmeler, önses, 
içses ve sonses ünsüzlerinin durumları, bunların dilde bağlı olduğu şartlar ve 
bu hususta tesbit edilebilen kaaideler, dilimize yabancı dillerden geçmiş 
kelimelerdeki değişmeler bol örnekler ve etimoloji izahları ile incelenmiş; 
bazı konularda Türkçe için esaslı yeni kaaideler tesbit edilmiştir. 
Bahislerin ele almış ve işleniş tarzı, okuyanlarda, eserin ciddî ve filolog 
bir gramerci elinden çıktığı kanaatini kolayca uyandırıyor. Gerçi, türlü 
bahislerdeki bâzı izah ve etimolojiler için mukabil görüşler ileri sürülebilir. 
Meselâ: §§ 74 ve 121'de verilen örnekler arasında iş imdi > şimdi, iş o > şu, 
iş ol>şol etimolojilerinde olduğu gibi. 

Aynı paragrafta, ı bâzan da i, e önses düşmesine dair örnekler yer al
mıştır. şıla-<ışıla-, sır-<ısır- gibi. Fakat bu olayın sebebi açıklanmamış
tır. Fikrimizce ı, i ve e ünlülerindeki dayanıksızlığı, dolayısiyle düşmeyi doğu
ran başlıca sebep, çoğunlukla dar olan bu ünlülerin tek başlarına ve bilhassa 
vurgusuz olarak hece teşkil etmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

§ 118'de izah edilen, iki akıcı ünsüz ve bir akıcı ünsüz ile katı ünsüz 
arasında kalan dar orta hece ünlülerinin düşmesi olayında, düşmenin asıl 
sebebi olarak akıcı ya da sürekli katı ünsüzler ileri sürülüyor: dirilik> dirlik, 
ileriiemek> ilerlemek, karışu>karşı, sızılamak> sızlamak gibi. Biz bu ve bundan 
önceki paragrafta verilen kıymetli izahı, daha başka ve umumî bir sebebe de 
bağlamanın yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Bahis konusu olayda, düşen 
ünlünün iki tarafında bulunan ünsüzlerin boğumlanma noktaları bakı
mından biribirlerine yakın oluşlarının da etkisi büyüktür. Dil kendisinde 
hükümlü olan "en küçük hareket" ve " e n az gayret sarfı" kanunlarını 
(yazar, eserin başka bir yerinde bunu 'en az iş kanunu' olarak veriyor) 
gerçekleştirebilmek için, boğumlanma bakımından biribirine yakın olan bu 
ünsüzler arasındaki açık, vurgusuz ve dolayısiyle dayanıksız olan orta 
hece ünlülerim kolayca düşürebilmiştir. Aynı sebep § 119'da verilen örnek
ler için de bahis konusudur. § 132'deki gece<geç+çe etimolojisini de (bk. 
Bang. W., V. Brief. UJ. X/ ı ,2 , s. 19/20, § 5 : keçe < *keç+ce) kabul edemi-
yeceğiz. Bizce gece kelimesi yapı bakımından mukabili olan erte<ert-e<ert-
'geç-' ve yine <yan-a <yan- 'geri dön-, öte< öt-e<öt- 'geç-' v.b. kelimelerde 
görüldüğü üzere, -e eki ile yapılmış fakat zamanla kalıplaşmaya uğramış 
bir zarf-fiildir. (konverb): <geç-e. Bu itibarla gece örneğinin 'konsonların 
tekleşmesi' bahsinde yer almaması gerekir. <• 

Arandıkça eserde tek tük bu gibi değişik görüşlere ve başka sebeplere 
de bağlanabilecek örnekler ve olaylar tesbit edilebilir. Fakat, yazar eseri
nin önsözünde gerek bu konuda gerek gösterilen şekillerden herhangi biri
nin tercihi hususunda kendisine, eserini okuyanlarca yöneltilebilecek 
olan "hangisi doğru?" sualine: "bilmem, ben konuşulanı ve yazılanı an
latıyorum. Doğrusunu siz bileceksiniz" tarzındaki cevabı ile, başka görüş
lere de yer veren yüksek toleransını göstermiştir. Öte taraftan, sayın 
yazarın da pek yerinde olarak kaydettiği gibi, dilimiz üzerindeki denemeli 

A. Ü. D. T. C. F. Dergisi F. 42 
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ses bilgisi araştırmalarının henüz başlamamış olduğu, sesler bilgisi yönün
den yapılan çalışmaların oldukça azlığı, bâzı olaylar için yer yer işlenmemiş 
sahalara girmek mecburiyetinin bulunduğu dikkate alınırsa, böyle bir eserin 
meydana getirilmesinde beliren güçlükler kendiliğinden ortaya çıkar. Do-
layısiyle eserin değeri de daha iyi anlaşılmış olur. 

3. kısımda Seslerin Benzeşmesi başlığı altında ele alman kök ve ekler
deki dil ve dudak benzeşmeleri, ünlü uyumu kanunları, ünlü uyumunun 
neticeleri ve gelişmesi, ünlüler ile ünsüzler arasındaki benzeşme olayları, 
ünsüzlerin benzeşmesi, ünsüz uyumunun neticeleri v.b. bahisler de, aynı 
tarzda geniş bilgi ve meslekî salâhiyet ile işlenmiştir. Hele Türkçenin vurgu 
ve tonlanma (222-257. §) bakımlarından gösterdiği özelliklerin müşahedesi 
ile, bu konuda tesbit edilen kaaideler, bu bahislerin derin bir anlayışla 
yazıldığına işaret ediyor. 

Eserin sonuna Türkçe - Fransızca ve Fransızca-Türkçe karşılıkları ile 
ayrı bölümler hâlinde eklenen Tarifler (203-231 sah.) ile, türlü bahislerde 
örnek olarak kullanılan kelimeleri gösteren Örnek Kelimeler listesi (233-298. 
sah.), eserde kullanılış kolaylığı doğurmakta, dolayısiyle eserin bilimsel de
ğerini artırmaktadır. 

Yazar eserinde, Fransızca karşılıklarını da vermek suretiyle, bilhassa 
Türkçe terimleri kullanmak hususunda büyük bir titizlik göstermiştir. Bu 
maksatla okul kitaplarında mevcut terimlerden ihtiyacı karşılayanları olduğu 
gibi kabul etmiş; fakat Türkçe terimlerin azlığı dolayısiyle, eserde kullandık
larının önemlice bir kısmını da bizzat kendisi teklif etmiştir. Kullanılan 
terimlerin büyük bir çoğunluğu türlü ses olaylarını, tarifleri ve kavramları 
iyi ifâde eden karşılıklardır. Fakat bunlar içinde contraction karşılığında 
kullanılan büzülme teriminde olduğu gibi (§ 109,110) itiraz kaldırabilecek 
olanları da vardır. arığ>arı, kuruğ > kuru v.b. örnekler ile anlatılan olayda 
büzülmeden ziyade, yalnız, Eski Türkçeden Batı Türkçe'sine geçerken, 
kaideli bir ses erimesi ve düşmesi bahis konusudur. Bundan dolayı biz, 
olayın ses düşmesi başlığı altında anlatılmasını yeterli buluyor; ayrıca 
büzülme teriminin kullanılmasını lüzumlu görmüyoruz, yagmur >yâmur, 

yağın>yânın, çağır->çâr-, salacağım>salacâm v.b. örneklerde ise (§ m . ) , esas 
itibariyle seslerin ve hecelerin birleşip kaynaşması bahis konusu olduğundan 
contractiona karşılık olarak 'büzülme'yi değil, kaynaşma terimini tercih 
ediyoruz. § 74'te diphtongue için kullanılan ikili vokal terimi her ne kadar 
diphtongue'un oluşma özelliğini ifâde edebilmekte ise de, meslektaşlar ara
sında bir terim birliğinin sağlanması amacı ile, biz, bâzı dilcilerimizin öte-
denberi kullanmakta oldukları ikiz ünlü teriminin tercih edilmesi taraftarı
yız, patlamalı ve sızmalı konsonlar terimlerinde de bir eğretilik sezdiğimiz 
için, bunlar yerine sayın yazarın Ana Hatlariyle Türk Grameri adlı eserinde 
kullanmış olduğu (sah. n) ve artık yerleşmiş sayılan patlayıcı ve sızıcı 
ünsüzler karşılıklarını tercih etmekteyiz. Eserde bir iki terim için de Fransız
ca karşılıklar olduğu gibi bırakılmıştır: vokal, konson v.b. Türk Dili 
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müntesipleri tarafından son yıllarda bir takım bilimsel eserlerde vokal ve 
konson yerine artık medlullerini iyi aksettiren ünlü ve ünsüz terimleri 
kullanılagelmekte olduğundan, biz bu terimlerin sayın yazarca da benim
senmiş olmasını beklerdik. 

groş>ğuruş> kuruş, tromba> tulumba, kr ev ati > kerevet, Flaminge> Felemenk, 
slovak>ıslovak (§64), triphullon>tirfil, cartouche>hartuç (§8ı) v.b. dilimize 
türlü Batı ve İslav dillerinden geçmiş olan yabancı kelimelerde, bun
ların hangi dillerden geldikleri hususunda bâzan tereddüd hâsıl olduğun- • 
dan, ses değişmeleri verilirken, bunların ait oldukları dillere de işaret edil
mesi yerinde olurdu. 

Bu münferit temaslardan sonra, eser hakkındaki umumî görüşümüzü 
şu cümleler ile ifâde edebiliriz: Türk Grameri I. bölüm Ses Bilgisi adlı eser, 
gerek metodu gerek bilimsel muhtevası bakımından Türkçenin ses bilgisini 
dikkatle ve salâhiyetle ele alan başarılı bir inceleme mahsulüdür.' Böyle 
bir eserin çıkışını Türk Dili alanı ve müntesipleri için kazanç sayar, sayın 
yazardan devamının yayınlanmasını bekleriz. 

Dr. ZEYNEP KORKMAZ 

Türk Lehçeleri Doçenti 


